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• W poprzednim systemie kontroli chemikaliów istniały odrębne reguły dla

„istniejących” oraz „nowych” substancji;

• Substancją „istniejącą” były wszystkie substancje obecne

na europejskim rynku w latach 1971-1981 (ok. 100 tysięcy substancji);

• Substancją nową były wszelkie substancje, które pojawiły

się na rynku po 19 września 1981 r;

• Obowiązek szczegółowych badań dotyczył tylko substancji „nowych”, w związku z tym

nie posiadano odpowiednich informacji na temat zdecydowanej większości substancji

obecnych na rynku europejskim.
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Powód wdrożenia systemu REACH



• Zakładano, że substancje nowe zastąpią substancje stosowane wcześniej (założenie

przyjęte na całym świecie):

Toxic Substances Control Act (TSCA) w USA w 1976 r. – TSCA Inventory w USA;

Dyrektywa 67/548/EWG - zmiana w 1979 r. – EINECS w UE;

• Uniemożliwiało to skuteczną kontrolę ryzyka;

• Na rynku około 30000 substancji >1 tony;

• Substancje istniejące – 99% tonażu;

• Niecałe 5000 nowych substancji w UE w ciągu prawie 30 lat;
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Rozporządzenie REACH zmienia dotychczasową 

sytuację:

• Znika podział na substancje „nowe” i „istniejące”;

• Przeniesiony został, z władz na przemysł, ciężar odpowiedzialności za dokonywanie

oceny ryzyka oraz badań danej substancji;

• Producenci i importerzy zostali zobowiązani do dokonania rejestracji substancji;

• Do systemu kontroli chemikaliów zostali włączeni dalsi użytkownicy, dzięki czemu

informacja o ryzyku stwarzanym przez substancje znajdzie się w całym łańcuchu

dostaw.
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Podstawa prawna

• Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i

stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej

Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające

rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak

również dyrektywę Rady 76/769/EWG

i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE

i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, s. 1, z późn. zm.);

5



• System REACH został wprowadzony do obiegu prawnego poprzez rozporządzenie

Wspólnot Europejskich co sprawia, że obowiązuje wprost (nie wymaga

implementacji), ma pierwszeństwo przed przepisami krajowymi.

Brak urzędowych tekstów jednolitych (zawsze trzeba przejrzeć poszczególne zmiany).
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• Artykuł 141

Wejście w życie i stosowanie

1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2007 r.

2. Przepisy tytułów II, III, V, VI, VII, XI oraz XII, a także art. 128 i 136 stosuje się od dnia 1

czerwca 2008 r.

3. Przepisy art. 135 stosuje się od dnia 1 sierpnia 2008 r.

4. Przepisy tytułu VIII i załącznika XVII stosuje się od dnia 1 czerwca 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich

państwach członkowskich.

10

Kiedy i jak wprowadzone…



Art. 141 … jeszcze raz…

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
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Jak stosujemy – hierarchia stosowania przepisów 
unijnych itp.



Celem rozporządzenia jest:

• zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska,
w tym:

propagowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez
substancje, a także:

(propagowanie) swobodnego obrotu substancjami na rynku wewnętrznym przy
jednoczesnym wsparciu konkurencyjności
i innowacyjności.

(art. 1 ust. 1)
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Cel REACH



Cele dodatkowe to:

• Zapobiegnięcie fragmentaryzacji rynku wewnętrznego;

• Wzmocnienie przejrzystości;

• Integracja działań europejskich z działaniami podejmowanymi

na arenie międzynarodowej;

• Ograniczenie do minimum badań podejmowanych na zwierzętach kręgowych;

• Zgodność ze zobowiązaniami Unii Europejskiej w ramach Światowej Organizacji

Handlu (WTO).
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REJESTRCJA, OCENA, UDZIELENIE CHEMIKALIÓW

ZEZWOLEŃ I STOSOWANIE

W ZAKRESIE



• Rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące substancji
i mieszanin w rozumieniu art. 3. Przepisy te stosuje
się do produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania
tych substancji w ich postaci własnej, jako składniki mieszaniny
lub w wyrobach oraz do wprowadzania do obrotu mieszanin.
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Zakres rozporządzenia



• Zgodnie z powyższym przepisom rozporządzenia podlegają
w zasadzie wszystkie chemikalia i na każdym etapie życia;

• Jednakże szereg chemikaliów, takich jak np. środki ochrony roślin, produkty biobójcze,
produkty lecznicze, kosmetyki, dodatki
do żywności i pasz, regulowane innymi przepisami wspólnotowymi, są wyłączone spod
działania niektórych lub prawie wszystkich przepisów rozporządzenia. – wynika to
głównie z tego że przepisy dla nich właściwe już wcześniej nałożyły podobne obowiązki,
w szczególności dotyczące oceny zagrożeń.
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Rozporządzenie nie ma zastosowania do:

• substancji radioaktywnych objętych dyrektywą Rady 96/29/Euratom z dnia 13 maja

1996 r;

• substancji w ich postaci własnej, jako składników mieszaniny

lub w wyrobach, które znajdują się pod nadzorem celnym

pod warunkiem że nie są one poddawane obróbce

ani przetwarzaniu i które są tymczasowo magazynowane

lub znajdują się w wolnych obszarach celnych lub w składach wolnocłowych i mają

zostać reeksportowane lub są w trakcie przewozu tranzytem;

• półproduktów niewyodrębnianych;
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• przewozu substancji niebezpiecznych i substancji niebezpiecznych

w mieszaninach niebezpiecznych transportem kolejowym, drogowym, żeglugą

śródlądową, drogą morską lub powietrzną;

• odpadów, w rozumieniu dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(2), gdyż nie są one substancją, mieszaniną

ani wyrobem w rozumieniu art. 3 niniejszego rozporządzenia;

Państwa członkowskie mogą w szczególnych przypadkach
w odniesieniu do niektórych substancji, w ich postaci własnej,
jako składników preparatu lub w wyrobach, zezwolić na zwolnienia
ze stosowania rozporządzenia, gdy jest to konieczne ze względu
na obronność.
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Zgodnie z art. 3 rozporządzenia:

• substancja: oznacza pierwiastek chemiczny lub jego związki

w stanie, w jakim występują w przyrodzie lub zostają uzyskane

za pomocą procesu produkcyjnego, z wszelkimi dodatkami wymaganymi do zachowania

ich trwałości oraz wszelkimi zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku zastosowanego

procesu, wyłączając rozpuszczalniki, które można oddzielić bez wpływu

na stabilność i skład substancji;

• mieszanina: oznacza mieszaninę lub roztwór składający

się z dwóch lub większej liczby substancji;
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Definicje



• wyrób: oznacza przedmiot, który podczas produkcji otrzymuje określony kształt,
powierzchnię, konstrukcję lub wygląd zewnętrzny,
co decyduje o jego funkcji w stopniu większym niż jego skład chemiczny;

• wytwórca wyrobu: oznacza osobę fizyczną lub prawną wytwarzającą lub składającą
wyrób we Wspólnocie;

• rejestrujący: oznacza producenta lub importera substancji
lub też wytwórcę lub importera wyrobu przedkładającego wniosek o rejestrację;

• produkcja: oznacza wytwarzanie albo ekstrakcję substancji
w stanie, w jakim występują w przyrodzie;

• producent: oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę na terytorium
Wspólnoty, wytwarzającą substancję na terytorium Wspólnoty;
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• import: oznacza fizyczne wprowadzenie na obszar celny Wspólnoty;

• importer: oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę

na terytorium Wspólnoty i odpowiedzialną za import;

• wprowadzenie do obrotu: oznacza odpłatne lub nieodpłatne dostarczenie lub

udostępnienie stronie trzeciej. Import

jest równoznaczny z wprowadzeniem do obrotu;

• dalszy użytkownik: oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę na terytorium

Wspólnoty i niebędącą producentem

ani importerem, która używa substancji w jej postaci własnej lub jako

składnika mieszaniny, podczas prowadzonej przez siebie działalności przemysłowej

lub innej działalności zawodowej. Dystrybutor

ani konsument nie są uważani za dalszych użytkowników. Reimporter podlegający

wyłączeniu zgodnie z przepisem art. 2 ust. 7 lit. c) uważany jest za dalszego

użytkownika;
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• dystrybutor: oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę na terytorium

Wspólnoty, w tym osobę prowadzącą handel detaliczny, która wyłącznie magazynuje

oraz wprowadza do obrotu substancję w jej postaci własnej lub jako składnik

preparatu, udostępniając ją stronom trzecim;

• półprodukt: oznacza substancję, która jest produkowana, zużywana lub stosowana

wyłącznie do przetwarzania chemicznego (zwanego dalej „syntezą”) w celu

przekształcenia jej w inną substancję;

• uczestnicy łańcucha dostaw: oznaczają wszystkich producentów lub importerów lub

dalszych użytkowników w łańcuchu dostaw;
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• dostawca substancji lub mieszaniny: oznacza każdego producenta, importera,

dalszego użytkownika lub dystrybutora wprowadzającego do obrotu substancję w jej

postaci własnej

lub jako składnik mieszaniny, lub też mieszanina;

• dostawca wyrobu: oznacza wytwórcę lub importera wyrobu, dystrybutora lub innego

uczestnika łańcucha dostaw wprowadzającego wyrób do obrotu;

• odbiorca substancji lub preparatu: oznacza dalszego użytkownika lub dystrybutora,

któremu dostarcza się substancję lub preparat;

• odbiorca wyrobu: oznacza użytkownika przemysłowego

lub zawodowego, lub dystrybutora – oprócz konsumentów

– któremu dostarczany jest wyrób;
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• scenariusz narażenia: oznacza zespół warunków, w tym warunków operacyjnych i

środków związanych z zarządzaniem ryzykiem, opisujących sposób produkcji lub

stosowania substancji podczas jej etapów istnienia oraz sposób, w jaki producent

lub importer kontroluje narażenie ludzi i środowiska lub w jaki zaleca dalszemu

użytkownikowi sprawowanie takiej kontroli. Scenariusze narażenia mogą obejmować

jeden określony proces lub zastosowanie lub też kilka procesów lub zastosowań,

stosownie do sytuacji;

• substancja wprowadzona: oznacza substancję, która spełnia

co najmniej jedno z następujących kryteriów:

a) jest zamieszczona w Europejskim wykazie istniejących substancji o znaczeniu

komercyjnym (European Inventory

of Existing Commercial Chemical Substances – EINECS);
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b) przynajmniej raz w ciągu 15 lat poprzedzających wejście

w życie niniejszego rozporządzenia została wyprodukowana

na terytorium Wspólnoty lub państw, które przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1

stycznia 1995 r., w dniu 1 maja 2004 r.,

w dniu 1 stycznia 2007 r. lub w dniu 1 lipca 2013 r.,

lecz nie została wprowadzona do obrotu przez producenta

lub importera, pod warunkiem że producent lub importer dysponuje pisemnym

dowodem potwierdzającym ten fakt;
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c) była wprowadzona do obrotu przez producenta lub importera

na terytorium Wspólnoty lub w państwach, które przystąpiły

do Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 1995 r., w dniu 1 maja 2004 r., w dniu 1

stycznia 2007 r. lub w dniu 1 lipca 2013 r. przed wejściem w życie niniejszego

rozporządzenia i była uznana

za zgłoszoną zgodnie z art. 8 ust. 1 tiret pierwsze dyrektywy 67/548/EWG – w

brzmieniu art. 8 ust. 1, będącym wynikiem zmian wprowadzonych dyrektywą

79/831/EWG – lecz nie spełnia wymogów określonych w definicji polimeru

zawartej

w niniejszym rozporządzeniu, pod warunkiem, że producent

lub importer dysponuje pisemnym dowodem potwierdzającym ten fakt, w tym

dowodem, że substancja ta została wprowadzona przez jakiegokolwiek producenta

lub importera do obrotu między dniem 18 września 1981 r. a dniem 31

października 1993 r. włącznie;
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• substancja zgłoszona: oznacza substancję, która została zgłoszona i która może być

wprowadzona do obrotu zgodnie

z dyrektywą 67/548/EWG;

• zastosowanie zidentyfikowane: oznacza zastosowanie substancji w jej postaci

własnej lub jako składnika mieszaniny

lub też zastosowanie mieszaniny, które jest zamierzone przez uczestnika łańcucha

dostaw, włączając w to jego użytek własny, lub też zastosowanie, o którym jest on

powiadomiony na piśmie przez bezpośredniego dalszego użytkownika;
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• Każdy, kto produkuje lub importuje substancje chemiczne, zarówno

w ich postaci własnej, jak i jako składniki preparatów,

a w niektórych przypadkach także jako składniki wyrobów, w ilości powyżej 1 tony

rocznie, w okresie od 1 czerwca do 30 listopada 2008 roku musi dokonać rejestracji

wstępnej tych substancji;

• Jeżeli tego nie zrobi, może je nadal produkować lub importować dopiero po dokonaniu

ich pełnej rejestracji;

• Rejestracja wstępna, pozwala skorzystać z okresów przejściowych określonych w art. 23

rozporządzenia i dokonać rejestracji wraz

z innymi producentami i importerami tej substancji, a do tego czasu produkować lub

importować daną substancję;
28

Obowiązki producentów 
i importerów substancji 



• W zależności od właściwości substancji (zagrożenia) i wielkość obrotu, producent lub

importer będzie musiał dokonać rejestracji przed

1 grudnia 2010 r., 1 czerwca 2013 r. lub 1 czerwca 2018 roku;

• Do dnia 1 grudnia 2010 r. rejestracji musi dokonać producent

lub importer następujących substancji:

substancji wprowadzonych, zaklasyfikowanych zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG

jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie

na rozrodczość, kategorii 1 i 2, które zostały wyprodukowane

na terytorium Wspólnoty lub importowane przez producenta

lub importera co najmniej raz po dniu 1 czerwca 2007 r. w ilości

co najmniej 1 tony rocznie;
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substancji wprowadzonych, zaklasyfikowanych jako działające bardzo toksycznie

na organizmy wodne, które mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne

zmiany w środowisku wodnym (R50/53), zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG

i wyprodukowanych na terytorium Wspólnoty

lub importowanych przez producenta lub importera co najmniej raz po dniu 1

czerwca 2007 r. w ilości co najmniej 100 ton rocznie;

substancji wprowadzonych wyprodukowanych na terytorium Wspólnoty lub

importowanych przez producenta lub importera

co najmniej raz po dniu 1 czerwca 2007 r. w ilości co najmniej

1 000 ton rocznie;
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• Do dnia 1 czerwca 2013 r. rejestracji musi dokonać producent

lub importer substancji wprowadzonych, wyprodukowanych

na terytorium Wspólnoty lub importowanych przez producenta

lub importera co najmniej raz po dniu 1 czerwca 2007 r., w ilości

co najmniej 100 ton rocznie;

• Do dnia 1 czerwca 2018 r. rejestracji musi dokonać producent

lub importer substancji wprowadzonych, wyprodukowanych

na terytorium Wspólnoty lub importowanych przez producenta

lub importera co najmniej raz po dniu 1 czerwca 2007 r., w ilości

co najmniej 1 tony rocznie;
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• Każdy producent lub importer substancji niewprowadzonej musi

po 1 czerwca 2008 roku dokonać rejestracji substancji,

zanim rozpocznie jej produkcję lub import;

• Aby dokonać rejestracji substancji należy przedłożyć zapytanie

do Agencji, a następnie przygotować i przedłożyć dokumentację rejestracyjną;

• Dokumentacja rejestracyjna to komplet informacji dotyczących konkretnej substancji,

przesyłanych drogą elektroniczną przez rejestrującego. Składa się z dwóch głównych

elementów:

Dokumentacji technicznej, wymaganej zawsze wobec wszystkich substancji

objętych rejestracją,

Raportu bezpieczeństwa chemicznego, wymaganego jeśli rejestrujący produkuje

lub importuje substancje w ilości

co najmniej 10 ton rocznie
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Artykuł 5

Brak danych, brak obrotu

Z zastrzeżeniem art. 6, 7, 21 i 23, substancje w ich postaci własnej, jako składniki

mieszanin lub w wyrobach nie są produkowane

we Wspólnocie ani wprowadzane do obrotu, chyba że zostały zarejestrowane zgodnie z

odpowiednimi przepisami niniejszego tytułu, jeżeli jest to wymagane.
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Rejestracja substancji w systemie REACH



Z obowiązku rejestracji zostały wyłączone:

a) substancje zawarte w załączniku IV, ponieważ istnieje wystarczająca ilość informacji,

że ich swoiste właściwości powodują minimalne ryzyko, do substancji tych należą:

kwas askorbionowy, glukoza, ditlenek węgla, wapień, argon, azot, woda, oleje

(słonecznikowy, lniany, sojowy, rycynowy, rzepakowy), różne kwasy tłuszczowe.

b) substancje objęte przepisami załącznika V, ponieważ

ich rejestrację uznaje się za niewłaściwą lub niepotrzebną

i wyłączenie ich z pod obowiązków rejestracji nie powoduje uszczerbku dla celów

rozporządzenia, należą do nich:

Substancje powstałe w wyniku reakcji chemicznej zachodzącej jako skutek

uboczny kontaktu innej substancji lub wyrobu

z czynnikami środowiskowymi, takimi jak powietrze, wilgoć, mikroorganizmy lub

światło słoneczne;
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Substancje powstające w wyniku reakcji chemicznej zachodzącej przy okazji

końcowego zastosowania innych substancji, preparatów lub wyrobów i które

same

nie są produkowane, importowane lub wprowadzane

do obrotu.

4. Substancje, które same nie są produkowane, importowane

lub wprowadzane do obrotu i które powstają w wyniku reakcji chemicznej zachodzącej,

gdy:
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a) stabilizator, barwnik, środek aromatyzujący, przeciwutleniacz, wypełniacz,

rozpuszczalnik, nośnik, środek powierzchniowo czynny, plastyfikator, inhibitor

korozji, środek przeciwpieniący, środek dyspergujący, środek przeciwosadowy,

środek osuszający, substancja wiążąca, emulgator, demulgator, odwadniacz,

środek zbrylający, promotor adhezji, modyfikator płynności, środek zobojętniający,

odczynnik maskujący, koagulator, flokulant, środek zmniejszający palność, smar,

odczynnik chelatujący lub odczynnik kontroli jakości działają w sposób zamierzony;

lub

b) substancja, której jedynym zadaniem jest zapewnienie konkretnych właściwości

fizykochemicznych, działa w sposób zamierzony.
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5. Produkty uboczne, jeżeli nie są jako takie importowane

lub wprowadzane do obrotu;

6. Hydraty substancji lub jony hydratowane powstałe w wyniku asocjacji cząsteczek

substancji i wody, pod warunkiem, że substancja ta została zarejestrowana przez

producenta lub importera z wykorzystaniem niniejszego zwolnienia;

7. Następujące substancje występujące w przyrodzie, jeśli nie zostały

one zmodyfikowane chemicznie: minerały, rudy, rudy wzbogacone, naturalny i

przetworzony gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel;

8. Substancje, które występują w przyrodzie, inne niż te wymienione

w ust. 7, jeśli nie zostały zmodyfikowane chemicznie;
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9. Tłuszcze roślinne, oleje roślinne, woski roślinne; tłuszcze zwierzęce, oleje zwierzęce,

woski zwierzęce; kwasy tłuszczowe o liczbie atomów węgla

od 6 do 24 (C6–C24) oraz sole potasu, sodu, wapnia i magnezu tych kwasów, gliceryna;

10. Następujące substancje, jeśli nie zostały one zmodyfikowane chemicznie: skroplony

gaz ropopochodny, kondensat gazu ziemnego,

gazy technologiczne i ich składniki, koks, klinkier, cementowy, magnezja;

11. Szkło, fryty ceramiczne;

12. Kompost i biogaz;

13. Wodór i tlen.
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c) substancje w ich postaci własnej lub jako składniki preparatów, zarejestrowane

zgodnie z przepisami tytułu II, eksportowane

z terytorium Wspólnoty przez uczestnika łańcucha dostaw i ponownie importowane na

terytorium Wspólnoty przez tego samego lub innego uczestnika tego samego łańcucha

dostaw, który wykaże, że:

(i) substancja ponownie importowana jest tą samą substancją,

co substancja eksportowana;

(ii) dostarczono mu informacje odnoszące się do eksportowanej substancji zgodnie z

art. 31 lub 32;
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d) substancje w ich postaci własnej lub jako składniki preparatów

lub w wyrobach, zarejestrowane zgodnie z przepisami

tytułu II i odzyskiwane na terytorium Wspólnoty, jeżeli:

(i) substancja, która powstaje w procesie odzysku, jest taka sama, jak substancja

zarejestrowana zgodnie z przepisami tytułu II; i

(ii) informacje wymagane na podstawie art. 31 lub 32 odnoszące się do substancji,

która została zarejestrowana zgodnie

z przepisami tytułu II, są dostępne dla podmiotu zajmującego

się odzyskiem.



Pytanie:

Dzień Dobry!

Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o informację na temat wykładni art. 2 ust. 7 lit. d Rozporządzenia EU 1907/2006.

1) Czy zgodnie z powyższym przepisem producent substancji chemicznej powstałej w procesie odzysku odpadów zwolniony jest z jej 

rejestracji jeżeli substancja taka sama, w postaci własnej lub jako składniki mieszanin lub w wyrobach, zarejestrowana została 

uprzednio, zgodnie z przepisami tytułu II, przez inny podmiot, a informacje na jej temat dostępne są dostępne dla podmiotu 

zajmującego się odzyskiem?

2) W naszym przypadku jesteśmy producentem sadzy (EC nr 215-609-9) odzyskiwanej w procesie pirolizy 

z opon samochodowych. Sadza stanowi element mieszaniny stosowanej do produkcji opon. Sadza została zarejestrowana przez inny 

podmiot np. pod nr 01-2119384822-32-0038. Czy w takim przypadku jako producent sadzy zobowiązani jesteśmy do jej rejestracji?

3) W naszej opinii w oparciu o art. 2 ust. 7 lit. d rozporządzenia, zwolnieni jesteśmy z obowiązku rejestracji 

i uprawnieniu do wprowadzania wytwarzanej sadzy na rynek.

Z wyrazami szacunku,

Marcin Kaźmierski
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Odpowiedź:

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że co do zasady posiadacz odpadów dokonuje wyboru stosownego
procesu odzysku zgodnie z prowadzoną działalnością
w zakresie przetwarzania odpadów. Proces odzysku nie jest przedmiotem rozporządzenia REACH,
ponieważ odpady nie są substancją, mieszaniną
ani wyrobem (art. 2 ust. 2 rozporządzenia REACH).
Jeżeli zgodnie z przepisami odpadowymi sadza będzie substancją odzyskiwaną to oczywiście
można skorzystać ze zwolnienia z rejestracji
na podstawie art. 2 ust. 7 lit. d rozporządzenia REACH. Zalecamy zapoznać się z punktem 2.3.1.
(Warunek 1: „identyczność” substancji odzyskiwanej
i substancji już zarejestrowanej) oraz 2.3.2. (Warunek 2: wymagane informacje) poradnika
dotyczącego odpadów i substancji odzyskiwanych:

www.echa.europa.eu/documents/10162/23036412/waste_recovered_pl.pdf
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„Decyzja powinna być oparta na identyczności głównych składników. Dane dotyczące

zanieczyszczeń́ z zasady nie mają wpływu

na stwierdzenie identyczności25. Należy zauważyć, że oceny identyczności dokonują same

podmioty zajmujące się odzyskiem, przy czym zobowiązane są wykorzystać wszelkie

dostępne informacje, takie jak Poradnik na temat identyfikacji i nazewnictwa substancji

w systemie REACH.”

Te same numery EINECS i CAS dla dwóch substancji wskazują na ich identyczność. Należy

zauważyć, że zmienność składu i profilu zanieczyszczeń́, w tym ich procentowej

zawartości, nie musi oznaczać, że substancje nie są takie same.
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Zgodnie z Poradnikiem na temat identyfikacji i nazewnictwa substancji „nie stosuje się

rozróżnienia pomiędzy gatunkami technicznymi, czystymi lub analitycznymi substancji.

„Taka sama” substancja może być otrzymywana w wyniku procesu produkcyjnego w

postaci rożnych gatunków i zawierać różne ilości rożnych zanieczyszczeń́. [...] Jeśli profil

zanieczyszczeń́ substancji dobrze zdefiniowanej pochodzącej z rożnych źródeł produkcji

różni się w sposób znaczący, wówczas należy posłużyć się oceną specjalisty w celu

określenia, czy różnice te wpłyną na decyzję o udostępnieniu danych z badań jednej

substancji innym członkom SIEF.” 17
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Ponadto Poradnik na temat udostępniania danych wyjaśnia,

że „również dla substancji UVCB – z reguły – nazwa jest kluczowa przy określaniu

„identyczności”. Jeżeli nazwa jest taka sama,

to substancja jest uznawana za taką samą chyba, że dostępne dane świadczą przeciwko

takiemu stwierdzeniu.” 26

17 Poradnik na temat identyfikacji i nazewnictwa substancji na podstawie rozporządzenia REACH jest dostępny pod adresem:

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/substance_id_en.htm.

25 Informacje na temat zanieczyszczeń ́ należy uwzględnić ́ przy klasyfikacji i oznakowaniu oraz sporządzaniu kart charakterystyki.

26 Poradnik na temat udostępniania danych: http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/data_sharing_en.htm, str.35. 
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Rejestracja nie dotyczy zastosowania substancji:

• w produktach leczniczych stosowanych u ludzi lub do celów weterynaryjnych zgodnie z

rozporządzeniem (WE) nr 726/2004, dyrektywą 2001/82/WE Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia

6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do

weterynaryjnych produktów leczniczych

i dyrektywą 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego

kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi;
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• w żywności lub paszach zgodnie z rozporządzeniem (WE) 178/2002, w tym

stosowanych:

 jako dodatek do żywności w środkach spożywczych w zakresie objętym dyrektywą

Rady 89/107/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r., w sprawie zbliżenia ustawodawstw

państw członkowskich dotyczących dodatków do żywności dopuszczonych do użytku

w środkach spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi;



jako dodatek do żywności w środkach spożywczych w zakresie objętym dyrektywą
Rady 89/107/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r., w sprawie zbliżenia ustawodawstw
państw członkowskich dotyczących dodatków do żywności dopuszczonych do użytku
w środkach spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi;

jako substancja aromatyzująca w środkach spożywczych w zakresie objętym
dyrektywą Rady 88/388/EWG dnia
22 czerwca 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich
odnoszących się do środków aromatyzujących przeznaczonych do użytku
w środkach spożywczych i materiałów źródłowych służących do ich produkcji oraz
decyzją Komisji 1999/217/WE dnia 23 lutego 1999 r. przyjmująca rejestr
substancji aromatycznych używanych w lub na środkach spożywczych sporządzony
w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 2232/96 Parlamentu Europejskiego
i Rady;
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jako dodatek paszowy w zakresie objętym rozporządzeniem (WE) 1831/2003

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

22 września 2003 w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt;

w żywieniu zwierząt w zakresie objętym dyrektywą Rady 82/471/EWG z dnia 30

czerwca 1982 r. dotycząca niektórych produktów stosowanych w żywieniu zwierząt.

• Substancje w środkach ochrony roślin i produktach biobójczych, zgodnie z artykułem

15 rozporządzenia;
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• Substancje zgłoszone:

Zgłoszenia zgodne z dyrektywą 67/548/EWG traktowane są jako rejestracje, przy

czym nadanie numeru rejestracji przez Agencję następuje do dnia 1 grudnia 2008

r.;

Jeżeli ilość substancji zgłoszonej, wyprodukowanej

lub importowanej przez producenta lub importera osiągnie kolejny, wyższy próg

wielkości określony w art. 12, należy dostarczyć, zgodnie z przepisami art. 10 i 12,

dodatkowe wymagane informacje odpowiednie dla tego progu wielkości,

jak i dla wszystkich niższych progów wielkości obrotu,

chyba że informacje te zostały już przedłożone zgodnie

ze wspomnianymi artykułami.

• Substancje produkowane lub importowane w ilości mniejszej niż 1 tona rocznie;
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• Substancje produkowane lub importowane w ilości mniejszej

niż 1 tona rocznie;

• Przepisy dotyczące rejestracji nie mają zastosowania do polimerów, które definiuje się

następująco zgodnie z art. 3 punktem 5):

Polimer oznacza substancję składającą się z cząsteczek stanowiących sekwencję

jednego lub kilku rodzajów jednostek monomeru. Cząsteczki takie muszą

charakteryzować

się statystycznym rozkładem masy cząsteczkowej w pewnym zakresie, a różnice

w masie cząsteczkowej powinny wynikać przede wszystkim z różnic w liczbie

jednostek monomeru w cząsteczce.
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Polimer zawiera:

cząsteczki stanowiące prostą większość wagową, które zawierają co najmniej

trzy jednostki monomeru związane kowalencyjnie z co najmniej jeszcze jedną

jednostką monomeru lub z innym reagentem;

cząsteczki niestanowiące prostej większości wagowej wśród cząsteczek o tej

samej masie cząsteczkowej.

W kontekście tej definicji „jednostka monomeru”

oznacza przereagowaną formę monomeru w polimerze;

UWAGA! Należy rejestrować monomery w polimerze.
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• W szczególnych przypadkach należy dokonywać także rejestracji substancji zawartej w

wyrobie.

• Każdy wytwórca lub importer wyrobów przedkłada Agencji dokumenty rejestracyjne

każdej substancji zawartej w tych wyrobach, jeżeli spełnione są wszystkie poniższe

warunki:

substancja jest obecna w tych wyrobach w ilości stanowiącej łącznie ponad 1 tonę

rocznie na wytwórcę lub importera;

zamierzone jest uwolnienie substancji podczas normalnych

lub racjonalnie przewidywalnych warunków stosowania.
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• Agencja może podejmować decyzje nakładające na wytwórców

lub importerów wyrobów wymóg przedłożenia dokumentów rejestracyjnych zgodnie z

niniejszym tytułem w przypadku każdej substancji zawartej w tych wyrobach, jeżeli

spełnione są wszystkie następujące warunki:

substancja obecna jest w tych wyrobach w ilościach wynoszących łącznie ponad 1

tonę rocznie na wytwórcę lub importera;

Agencja ma podstawy do podejrzeń, że:

substancja jest uwalniana z tych wyrobów oraz

uwalnianie substancji z tych wyrobów stanowi ryzyko

dla zdrowia człowieka lub dla środowiska

substancja nie jest objęta przepisami ust. 1 (brak rejestracji).
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• Obecność w wyrobach substancji spełniających kryteria zawarte

w artykule 57 rozporządzenia (tzw. SVHC) może powodować,

w zależności od tego, czy jest możliwe zamierzone

lub niezamierzone uwolnienie tej substancji, obowiązek rejestracji lub zgłoszenia w

Agencji;

• Substancje zawarte w wyrobach podlegają zgłoszeniu, gdy:

substancja jest obecna w tych wyrobach w ilości stanowiącej łącznie ponad 1 tonę

rocznie na wytwórcę lub importera;

substancja ta obecna jest w tych wyrobach w stężeniu wyższym niż 0,1% wagowych;

55



• Od dnia 1 czerwca 2011 r. zgłaszanie substancji zawartych

w wyrobach stosuje się po upływie 6 miesięcy po identyfikacji substancji zgodnie z art.

59 ust. 1;

• Zgłaszanie substancji nie jest wymagane w przypadku, gdy wytwórca

lub importer może wykluczyć narażenie ludzi lub środowiska podczas normalnych lub

racjonalnie przewidywalnych warunków stosowania,

w tym usuwania. W takich przypadkach wytwórca lub importer dostarcza odbiorcy

wyrobu stosowne instrukcje.
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• Rejestrujący odpowiedzialny jest także za wprowadzanie

do dokumentów rejestracyjnych nowych informacji z własnej inicjatywy

i bez zbędnej zwłoki oraz przedkładanie ich Agencji

w przypadku:

każdej zmiany jego statusu, takiej jak bycie producentem, importerem lub producentem

wyrobów, lub danych identyfikacyjnych, takich

jak jego imię i nazwisko lub nazwa czy też adres;

każdej zmiany składu substancji przedstawionego w załączniku VI;

zmian rocznej lub całkowitej ilości produkcji lub importu,

lub ilości substancji obecnych w produkowanych lub importowanych przez niego wyrobach,

jeżeli skutkują one zmianą zakresu wielkości obrotu, w tym zaprzestaniem produkcji lub

importu;

nowych zastosowań zidentyfikowanych oraz nowych zastosowań odradzanych

wymienionych w załączniku VI, dla których substancja jest produkowana lub importowana;
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nowej wiedzy na temat zagrożeń stwarzanych przez substancję dla zdrowia

człowieka lub dla środowiska, świadomości której można, w racjonalnych

granicach, spodziewać

się od rejestrującego i która skutkuje zmianami w karcie charakterystyki lub

raporcie bezpieczeństwa chemicznego;

każdej zmiany w klasyfikacji lub oznakowaniu substancji;

każdej aktualizacji lub zmiany raportu bezpieczeństwa chemicznego lub sekcji 5

załącznika VI;

stwierdzenia przez rejestrującego potrzeby przeprowadzenia badania

wymienionego w załączniku IX lub załączniku X,

w następstwie czego opracowywana jest propozycja przeprowadzenia badań;

każdej zmiany udzielonego dostępu do informacji zawartych

w dokumentach rejestracyjnych.
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Agencja przekazuje powyższe informacje właściwemu organowi odpowiedniego państwa

członkowskiego.
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• Cele i zasady:

W celu unikania badań na zwierzętach, badania

na zwierzętach kręgowych przeprowadzane są tylko

w ostateczności (ograniczenie powielania badań);

Udostępnianie danych i wspólne zgłaszanie informacji dotyczy danych technicznych

(informacje o swoistych właściwościach substancji);

Nie wymienia się informacji o działalności rynkowej,

w szczególności informacji dotyczących możliwości wytwórczych, tonażu

wytwórstwa lub sprzedaży, tonażu importu lub udziałów w rynku;
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Wszelkie podsumowania przebiegu badań lub szczegółowe podsumowania

przebiegu badań, przedłożone co najmniej 12 lat wcześniej w toku rejestracji,

mogą być wykorzystywane do celów rejestracji przez innego producenta lub

importera;

Agencja publikuje na swej stronie internetowej nazwę substancji i na żądanie

dostarcza danych kontaktowych dalszego użytkownika potencjalnemu

rejestrującemu.
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Potencjalni rejestrujący, którzy po raz pierwszy produkują

lub importują substancję wprowadzoną w ilości co najmniej

1 tony rocznie lub po raz pierwszy stosują substancję

w produkcji wyrobów lub importują po raz pierwszy wyrób zawierający substancję

wprowadzoną, która będzie wymagała rejestracji, po dniu 1 grudnia 2008 r.,

uprawnieni są do stosowania przepisów art. 23 pod warunkiem, że przedłożą

Agencji informacje,

o których mowa w punkcie 1, w ciągu sześciu miesięcy od pierwszej produkcji,

importu lub zastosowania substancji w ilości co najmniej 1 tony rocznie i nie

później niż w ciągu 12 miesięcy przed upływem odpowiedniego terminu

określonego w art. 23.
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Producenci i importerzy substancji wprowadzonych w ilości mniejszej niż 1 tona

rocznie, figurujących na liście publikowanej przez Agencję zgodnie z punktem 4 jak

również dalsi użytkownicy tych substancji i strony trzecie posiadające informacje na

temat tych substancji mogą przedłożyć Agencji informacje, o których mowa w

punkcie 1 lub wszelkie inne istotne informacje dotyczące tych substancji, z

zamiarem uczestniczenia w forum wymiany informacji.
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• Fora wymiany informacji o substancjach.

Wszyscy potencjalni rejestrujący, dalsi użytkownicy i osoby trzecie, które przedłożyły

informacje Agencji zgodnie

z art. 28, lub których informacje znajdują się w posiadaniu Agencji dla tej samej

substancji wprowadzonej,

lub też rejestrujący, którzy przedłożyli dokumenty rejestracyjne dotyczące tej

substancji wprowadzonej przed terminem określonym w art. 23 ust. 3, są

uczestnikami forum wymiany informacji o substancjach (SIEF).
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Celem każdego forum SIEF jest:

ułatwienie wymiany informacji określonych

w art. 10 lit. a) pkt (vi) i (vii) pomiędzy potencjalnymi rejestrującymi dla celów

rejestracji i unikanie tym samym powielania badań; i

uzgodnienie klasyfikacji i oznakowania w przypadkach różnic w klasyfikacji i

oznakowaniu substancji między potencjalnymi rejestrującymi.

Uczestnicy forum SIEF udostępniają innym uczestnikom istniejące wyniki badań,
reagują na wnioski innych uczestników
o udzielenie informacji, wspólnie określają zapotrzebowanie
na dalsze badania i organizują przeprowadzenie takich badań;

Wszystkie fora SIEF rozpoczną działalność do dnia 1 czerwca 2018 r;
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Zezwolenia mają na celu zagwarantowanie sprawnego funkcjonowania rynku

wewnętrznego przy zapewnieniu, że ryzyko stwarzane przez substancje wzbudzające

szczególne obawy jest właściwie kontrolowane lub że substancje te są zastępowane

odpowiednimi alternatywnymi substancjami lub technologiami.
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Udzielanie zezwoleń:

Dotyczy:

Substancji;

Substancji w preparatach;

Substancji w wyrobach.

Brak progu ilościowego – stosuje się także w braku konieczności rejestracji;

Niektóre zastosowania lub kategorie zastosowań mogą

być zwolnione z obowiązku udzielania zezwoleń;

67



Udzielenia zezwolenia będą wymagały istniejące i nowe substancje:

rakotwórcze, mutagenne i działające szkodliwie na rozrodczość (kat. 1 i 2) (tzw.

substancje CMR);

substancje klasyfikowane jako trwałe, wykazujące zdolność

do bioakumulacji i toksyczne (PBT);

substancje bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność

do bioakumulacji (vPvB);

oraz inne (np. substancje zaburzające działanie hormonów) brak kryteriów.
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Zezwolenie zostanie udzielone, jeżeli ryzyko dla zdrowia człowieka lub środowiska,

wynikające z zastosowania substancji

i będące efektem jej właściwości jest odpowiednio kontrolowane, lub jeżeli korzyści

społeczno - ekonomiczne wynikające

z zastosowania substancji przeważają nad ryzykiem

i nie ma właściwych alternatywnych substancji lub technologii

do zastąpienia substancji;

Zezwoleń będą wymagały poszczególne zastosowania takich substancji;

Możliwość korzystania z zezwolenia udzielonego w łańcuchu dostawy – po

poinformowaniu;

69



Etapem zezwoleń będzie objęte około 1 400 substancji

– tj. około 5% zarejestrowanych;

Wnioski składa się do Agencji, decyzje wydaje Komisja Europejska.

• Procedura zezwolenia – przepisy ogólne

Dalszy użytkownik może stosować substancję spełniając odpowiednie kryteria (w

zezwoleniu), pod warunkiem,

że zastosowanie to jest zgodne z warunkami zezwolenia, którego udzielono

uczestnikowi z górnej części łańcucha dostawy dla tego zastosowania.
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Przepisów powyższych nie stosuje się w przypadku zastosowań substancji:

w środkach ochrony roślin, w produktach biobójczych,

jako produkty lecznicze i produkty lecznicze weterynaryjne, jako substancje

dodawane do żywności w środkach spożywczych, jako dodatki w środkach

żywienia zwierząt, jako substancje poprawiające smak w środkach

spożywczych,

jako wyodrębniany półprodukt w miejscu wytwarzania albo jako

transportowany wyodrębniany półprodukt, jako paliwa silnikowe, jako paliwa w

ruchomych lub stałych urządzeniach służących do spalania produktów na bazie

olejów mineralnych i zastosowania jako paliw w systemach zamkniętych.
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• Wnioski o udzielenie zezwolenia

Wniosek o udzielenie zezwolenia składa się do Agencji;

Wnioski o udzielenie zezwolenia mogą być złożone przez producenta(ów),

importera(ów) i/lub dalszego(ych) użytkownika(ów) substancji. Wnioski mogą być

złożone przez jedną lub kilka osób;

Wnioski mogą być złożone w sprawie jednej lub kilku substancji, oraz dla jednego

lub kilku zastosowań;

Wnioski mogą być złożone w sprawie zastosowania(ń) na własne potrzeby

wnioskodawcy i/lub w sprawie zastosowań, dla których zamierza on wprowadzić

substancję do obrotu.
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• Obowiązek Posiadaczy Zezwoleń

Posiadacze zezwoleń zobowiązani są do zamieszczania numeru zezwolenia na

oznakowaniu przed wprowadzeniem substancji

na rynek dla określonego sposobu zastosowania objętego zezwoleniem;
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• Ograniczenia

Substancja w jej postaci własnej, jako składnik preparatu

lub w produkcie, w stosunku do której zostały określone ograniczenia, nie może być

produkowana, wprowadzana

do obrotu lub stosowana, chyba że spełnione są warunki

tego ograniczenia;

Powyższego przepisu nie stosuje się do produkcji, wprowadzania do obrotu i

stosowania substancji dla celów badań naukowych

i rozwojowych lub badań dotyczących rozwoju produktu

i procesu produkcji, w ilości nieprzekraczającej 1 tony rocznie;

Nie stosuje się powyższych przepisów w przypadku używania substancji będących

odpadami i które są używane w instalacjach przetwarzania odpadów.
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Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie o sygn. akt: IV SA/Wa 1949/14

Sentencja:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu

na rozprawie w dniu 9 grudnia 2014 r. sprawy ze skargi

G. W. na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

z dnia (...) lipca 2014 r. nr (...) w przedmiocie wezwania

do zagospodarowania odpadu oddala skargę
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Przedmiot sprawy:

Przedmiotem zaskarżenia jest postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
(dalej: GIOŚ) znak: (...) z (...) lipca 2014 r. wydane na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 oraz
art. 144 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst

jedn.:
Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm. dalej: k.p.a.) oraz art. 25 ustawy
z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124,
poz. 859 z późn. zm., dalej u.m.p.o.),
art. 2 pkt 35 (a) oraz art. 24 rozporządzenia WE nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. WE L 190 z 12
lipca 2006 r.,
s. 1 z późn. zm., dalej: rozporządzenie nr 1013/2006), po rozpatrzeniu zażalenia
pełnomocnika, reprezentującego pana G. W. (dalej: skarżący, strona skarżąca)
prowadzącego działalność gospodarczą pn. P., ul. (...),(...) B., (dalej: P. na postanowienie
GIOŚ z (...) kwietnia 2014 r., znak: (...), wzywającego ww. podmiot do zagospodarowania
na terenie kraju odpadów, nielegalnie wysłanych do W. oraz I.
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W postanowieniu z (...) lipca 2014 r. GIOŚ uchylił zaskarżone postanowienie z (...)

kwietnia 2013 r., w zakresie, dotyczącym klasyfikacji impregnowanych podkładów

kolejowych, wysłanych

z Polski do W. i I., jako odpadów niebezpiecznych pod kodem

17 02 04* i w tym zakresie orzekł o zaklasyfikowaniu ww. odpadów pod kodem 17 02 01

oraz pod kodem AC170 zgodnie z załącznikiem IV do rozporządzenia 1013/2006.

Wątek REACH:

Zdaniem Sądu, nie jest uzasadniony zarzut strony skarżącej dotyczący błędnej oceny

przepisów rozporządzenia REACH, w tym załącznika XVII pkt 31 do rozporządzenia Komisji

Europejskiej nr 552/2009 zmieniającego rozporządzenie REACH.
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Skarżący podnosi, że w świetle ww. załącznika XVII drewna impregnowanego nie można

stosować w parkach, ogrodach

i otwartych obiektach rekreacyjnych i wypoczynkowych tylko

i wyłącznie, gdy istnieje obawa kontaktu ze skórą, natomiast

w pozostałych przypadkach może być stosowane bez ograniczeń. Odnosząc się do tego

zarzutu należy stwierdzić, że przepisy rozporządzenia REACH dotyczą stosowania

substancji chemicznych. Rejestracja danej substancji w systemie REACH nie oznacza,

że substancja ta automatycznie przestaje być odpadem. Rejestracja substancji w

systemie REACH nie wyklucza możliwości stosowania przepisów z zakresu gospodarki

odpadami.
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Odnosząc się do zarzutu strony skarżącej w sprawie niewłaściwego zastosowania przez

organ postanowień załącznika XVII należy uznać, że organ stwierdził, że zgodnie z art. 67

ust. 1 rozporządzenia REACH, substancja w postaci własnej, jako składnik mieszaniny lub

w wyrobie, w stosunku do której w załączniku XVII zostało określone ograniczenie, nie

może być produkowana, wprowadzana do obrotu lub stosowana, chyba że spełnione są

warunki tego ograniczenia.
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Zgodnie z treścią pkt 31 ust. 3 załącznika nr XVII do rozporządzenia Komisji Europejskiej

nr 552/2009 drewno impregnowane

(m.in. substancjami takimi jak kreozot czy olej kreozotowy),

nie jest używane: wewnątrz budynków, niezależnie

od ich przeznaczenia, w zabawkach, na placach zabaw, w parkach, ogrodach oraz

otwartych obiektach rekreacyjnych i wypoczynkowych

w przypadku, gdy istnieje ryzyko częstego kontaktu ze skórą,

w produkcji mebli ogrodowych, takich jak stoły piknikowe,

do produkcji i stosowania oraz wszelkiej ponownej obróbki: pojemników przeznaczonych

do stosowania w uprawach, opakowań, które mogą wejść w kontakt z surowcami,

półproduktami

lub wyrobami gotowymi przeznaczonymi do konsumpcji przez ludzi i/lub zwierzęta, innych

materiałów mogących zanieczyścić wyżej wymienione wyroby.
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Konsekwencją tego jest to, że warunek, określony w pkt 31 ust. 3 załącznika nr XVII do

rozporządzenia Komisji Europejskiej

nr 552/2009, wyłączający możliwość zastosowania impregnowanych podkładów

kolejowych w ogrodach oraz terenach zielonych

ma zastosowanie w wyżej opisanych okolicznościach.

W świetle powyższego nie znajduje uzasadnienia zarzut skarżącego, że organ dokonał

błędnej wykładni przepisów rozporządzenia REACH

i załącznika XVII do rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 552/2009.
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Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie o sygn. 

akt: II OSK 2058/17

Teza

Jak wynika z definicji odpadów, dana substancja jest odpadem

nie ze względu na swój charakter, ale ze względu na zamiar

lub obowiązek usunięcia tej substancji przez jej posiadacza,

a więc ze względu na wolę posiadacza lub ustawodawcy.

Wynika stąd, że skład chemiczny danej substancji może co najwyżej stanowić wskazówkę

co do tego, że ma ona charakter odpadu. Zagrożenia stwarzane przez daną substancję

dla środowiska

lub zdrowia ludzkiego nie mają decydującego wpływu

na jej kwalifikację jako odpadu.
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Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2019 r. na rozprawie w

Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej A. Sp. z o.o. z siedzibą w S. od

wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 listopada 2016 r.

sygn. akt IV SA/Wa 256/16 w sprawie ze skargi A. Sp. z o.o. z siedzibą w S. na decyzję

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia (...) listopada 2015 r. nr (...) w

przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

1. uchyla zaskarżony wyrok, zaskarżoną decyzję oraz decyzję Śląskiego Wojewódzkiego

Inspektora Ochrony Środowiska

w Katowicach z dnia (...) maja 2015 r. nr (...), znak (...);

2. odstępuje od zasądzenia zwrotów kosztów postępowania sądowego w całości.
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Przedmiot sprawy:

Wyrokiem z 16 listopada 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Warszawie oddalił skargę A. sp. z o.o. z siedzibą w S. (dalej jako "Spółka") na decyzję

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

z (...) listopada 2015 r. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej.

W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że decyzją z (...) maja 2015 r. Śląski Wojewódzki

Inspektor Ochrony Środowiska nałożył na Spółkę jako odbiorcę 30 994,12 Mg odpadów

w postaci kwaśnych smół

z przeróbki ropy naftowej, zmieszanych z wapnem i węglem, przywiezionych nielegalnie z

Czech bez dokonania wymaganego zgłoszenia, karę pieniężną w wysokości 300 000 zł.
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Spółka wniosła odwołanie od tej decyzji.

Decyzją z (...) listopada 2015 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy

decyzję organu I instancji.

Organ odwoławczy wskazał, że kara pieniężna została nałożona

na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z 9 czerwca 2007 r.

o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124, poz. 859 z późn. zm.). W

trakcie przeprowadzonej przez organ

I instancji kontroli w lutym 2011 r. ustalono, że Spółka była odbiorcą substancji

przywiezionej z Czech występującej pod nazwą (...).
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Organ odwoławczy wskazał, że kwaśne smoły, pochodzą z procesów rafinacji ropy naftowej, który

miał miejsce podczas procesu produkcji paliw

w rafinerii O., znajdującej się w pobliżu Ostrawy.

Nie były produktem (celem procesu produkcyjnego), ale substancją powstałą w trakcie produkcji

paliwa, dla której dotychczasowy właściciel

nie znalazł dalszego zastosowania i pozbywał się przez składowanie

w składowiskach odpadów niebezpiecznych (tzw. lagunach). Kwaśne smoły stanowiły więc

pozostałości z procesów przemysłowych

i wypełniały definicję odpadu, określoną art. 3 ust. 1 ustawy

z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251

z późn. zm. - dalej jako "ustawa o odpadach z 2001 r."). W świetle aktualnie obowiązujących

przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r.

o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm. - dalej jako

"ustawa |o odpadach z 2012 r."), substancja o nazwie (...), również wypełnia definicję odpadu

określoną w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach

z 2012 r.

(…)
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Oddalając skargę Sąd I instancji podzielił stanowisko organu,

że sprowadzona substancja, określana mianem mieszanki paliwowej (...), jest odpadem.

Sąd I instancji wyjaśnił, że przydatność określonej substancji (mieszaniny) dla

konkretnych celów gospodarczych (także potwierdzona stosownymi atestami) samoistnie

nie podważa zasadności jej kwalifikowania jako odpadu, w rozumieniu

art. 3 ust. 3 ustawy o odpadach z 2001 r. Przepisy tej ustawy miały zastosowanie w

sprawie z uwagi na termin zdarzenia (nielegalnego sprowadzenia odpadów). Bez

znaczenia jest zatem dopuszczenie danej substancji jako paliwa na terenie Republiki

Czeskiej

lub uzyskanie dla niej określonych atestów.

93



Wątek REACH:

W pierwszej kolejności Spółka zarzuciła naruszenie przepisów prawa materialnego przez

jego błędną wykładnię i stosowanie.

(…) art. 1 ust. 1-3 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z

dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych

ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji

Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie

Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę

Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i

2000/21/WE

(Dz. U. L 396, s. 1).

(…)
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Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

(…)

Po piąte, przy ponownym rozpoznaniu sprawy konieczne będzie także odniesienie się

przez Sąd I instancji do kwestii zastosowania podnoszonego w ramach zarzutów

kasacyjnych art. 1 ust. 1-3 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. Trybunał podkreślił

bowiem,

że rejestracja danej substancji zgodnie z powołanym rozporządzeniem REACH ma

znaczenie dla ustalenia, czy substancja ta przestała być odpadem. Kwestia ta musi

zostać rozważona

i oceniona przez właściwe w tej sprawie organy przy ponownym rozpoznaniu sprawy.
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Wyrok Trybunału Sprawiedliwości 

z dnia 7 marca 2013 r. C-358/11

98. Proponuję zatem, aby na pytania prejudycjalne Trybunał udzielił następującej 

odpowiedzi:

1) Zawarty w pozycji 19 pkt 4 lit. b) załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,

udzielania zezwoleń

i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (UE) nr 836/2012 wykaz sposobów użycia

drewna zabezpieczonego roztworem CCA należy interpretować w ten sposób, że wszystkie

dozwolone sposoby wykorzystania są w nim wymienione w sposób wyczerpujący.
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2) Omawiane w niniejszej sprawie wykorzystanie drewna zabezpieczonego

roztworem CCA typu C jako podkład

pod ścieżkę można uznać za wykorzystanie 'do budowy mostów

w rozumieniu pozycji 19 pkt 4 lit. b) tiret drugie załącznika

XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

3) Stosowanie drewna zabezpieczonego roztworem CCA typu

C jest zabronione zgodnie z pozycją 19 pkt 4 lit. d) tiret drugie załącznika XVII do

rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, jeśli prawdopodobieństwo wielokrotnego

kontaktu ze skórą

w normalnych lub łatwo przewidywalnych warunkach użytkowania nie jest

nieznaczne.
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4) W art. 67 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 i w załączniku
XVII do niego zostały zharmonizowane wymogi dotyczące produkcji, wprowadzania do
obrotu i stosowania związków i produktów wymienionych w tym załączniku w rozumieniu
art. 128
ust. 2 rozporządzenia, wobec czego bardziej rygorystyczne krajowe wymogi ich
stosowania możliwe są tylko na podstawie rozporządzenia, na przykład zgodnie z art.
129, a także na mocy art. 114 ust. 5 TFUE.

5) Zgodnie z art. 6 ust. 4 dyrektywy 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych nie należy już odpadów
niebezpiecznych uważać
za odpady, gdy można przyjąć, iż ich posiadacz
już się ich nie pozbywa, nie zamierza się ich pozbyć
ani nie jest do tego zobowiązany, ponieważ ich odzysk odpowiada wykorzystaniu, które
zharmonizowane przepisy w rozumieniu art. 128 ust.
2 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 wyraźnie dopuszczają
dla identycznych substancji, które nie są odpadami.
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Wyrok Trybunału Sprawiedliwości 
z dnia 14 marca 2019 r. C-399/17

31

W czwartej kolejności Komisja podnosi, że substancja ta nie przestała być odpadem w wyniku jej
rejestracji na podstawie rozporządzenia REACH.
Z jednej strony bowiem, jak stanowi art. 2 ust. 2 tego rozporządzenia, odpady są wyłączone z
zakresu jego zastosowania. Wobec tego art. 128 rozporządzenia REACH, który zakazuje w
szczególności stwarzania wszelkich przeszkód w swobodnym obrocie substancjami objętymi
zakresem zastosowania tego rozporządzenia, nie ma zastosowania do substancji sklasyfikowanej
początkowo jako odpad, jeżeli nie przestała
ona być odpadem. Z drugiej strony rejestracja na podstawie rzeczonego rozporządzenia stanowi
tylko jeden z czynników mogących mieć znaczenie dla ustalenia, czy dana substancja przestała
być odpadem, jak orzekł Trybunał w wyroku z dnia 7 marca 2013 r., Lapin ELY-keskus, liikenne
ja infrastruktuuri (C-358/11, EU:C:2013:142). Wreszcie zgodnie z art. 20 ust. 2 rozporządzenia
REACH Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)
jest uprawniona jedynie do sprawdzenia, czy dokumenty rejestracyjne
są kompletne, przy czym weryfikacja ta nie obejmuje oceny jakości
lub adekwatności przedłożonych jej danych.



72

W czwartym rzędzie Komisja podnosi, że z faktu rejestracji spornej mieszaniny na

podstawie rozporządzenia REACH

przed jej przemieszczeniem nie można wywodzić, że substancja

ta przestała być odpadem.
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W tym względzie należy przypomnieć, że zgodnie z art. 2 ust. 2 tego rozporządzenia

odpady nie są substancją, preparatem ani wyrobem

w rozumieniu art. 3 wskazanego rozporządzenia.

Co prawda, jak podniosła Komisja, sporna mieszanina mogła zostać błędnie

zarejestrowana na podstawie rozporządzenia REACH,

bez uwzględnienia jej statusu odpadu. Ewentualność ta nie może jednak być utożsamiana

z wykazaniem, że mieszanina

ta ma charakter odpadu. Bez dopuszczania jakiegokolwiek definitywnego wniosku

przeciwnego, rejestracja danej substancji zgodnie z rozporządzeniem REACH ma jednak

znaczenie

dla ustalenia, czy substancja ta przestała być odpadem

(zob. podobnie wyrok z dnia 7 marca 2013 r., Lapin ELY-keskus, liikenne ja

infrastruktuuri, C-358/11, EU:C:2013:142, pkt 63, 64).
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Rozporządzenie REACH

Artykuł 2 

Zastosowanie

7. Z zakresu zastosowania przepisów tytułu II, V i VI wyłącza się:

d) substancje w ich postaci własnej lub jako składniki mieszanin

lub w wyrobach, zarejestrowane zgodnie z przepisami tytułu II

i odzyskiwane na terytorium Wspólnoty, jeżeli:

(i) substancja, która powstaje w procesie odzysku, jest taka sama,

jak substancja zarejestrowana zgodnie z przepisami tytułu II; i

(ii) informacje wymagane na podstawie art. 31 lub 32 odnoszące

się do substancji, która została zarejestrowana zgodnie

z przepisami tytułu II, są dostępne dla podmiotu zajmującego

się odzyskiem.
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Ustawa o odpadach

Art. 3 ust. 1 pkt 14

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

odzysku - rozumie się przez to jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby

odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w

przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego

odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w

gospodarce;
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Tak naprawdę w większości przypadków będzie to wyrób 

nie zaś substancja lub mieszanina

Art. 3 pkt 3 rozporządzenia REACH 

wyrób: oznacza przedmiot, który podczas produkcji otrzymuje określony kształt,

powierzchnię, konstrukcję lub wygląd zewnętrzny, co decyduje o jego funkcji w stopniu

większym niż jego skład chemiczny;
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Rozporządzenie REACH

Artykuł 7

Rejestracja i zgłaszanie substancji zawartych w wyrobach

1. Każdy wytwórca lub importer wyrobów przedkłada Agencji dokumenty rejestracyjne
każdej substancji zawartej w tych wyrobach, jeżeli spełnione są wszystkie poniższe
warunki:

a) substancja jest obecna w tych wyrobach w ilości stanowiącej łącznie ponad 1 tonę
rocznie na wytwórcę lub importera;

b) zamierzone jest uwolnienie substancji podczas normalnych
lub racjonalnie przewidywalnych warunków stosowania.

Przedłożenie dokumentów rejestracyjnych łączy się z wniesieniem opłaty zgodnie z
przepisami tytułu IX.

A jeśli nie, to podlegają rejestracji, chyba że korzystają
ze zwolnienia
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Ustawa o odpadach Rozdział  4

Art.  10.  [Przesłanki uznania za produkt uboczny]

Przedmiot lub substancja, powstające w wyniku procesu produkcyjnego, którego
podstawowym celem nie jest ich produkcja, mogą być uznane za produkt uboczny,
niebędący odpadem, jeżeli
są łącznie spełnione następujące warunki:

1) dalsze wykorzystywanie przedmiotu lub substancji jest pewne;

2) przedmiot lub substancja mogą być wykorzystywane bezpośrednio bez dalszego
przetwarzania, innego niż normalna praktyka przemysłowa;

3) dany przedmiot lub substancja są produkowane jako integralna część procesu
produkcyjnego;

4) dana substancja lub przedmiot spełniają wszystkie istotne wymagania, w tym
prawne, w zakresie produktu, ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi, dla
określonego wykorzystania tych substancji lub przedmiotów i wykorzystanie takie nie
doprowadzi do ogólnych negatywnych oddziaływań
na środowisko, życie lub zdrowie ludzi.
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i. Zasada racjonalności ustawodawcy

Racjonalny prawodawca dysponuje wiedza ̨, która jest:

1) niesprzeczna, 2) stanowi logicznie uporządkowany system,

3) jej preferencje są̨ asymetryczne oraz 4) przechodnie.

L. Nowak, Interpretacja prawnicza. Studium z metodologii prawoznawstwa, PWN,

Warszawa1973,s.43.

107
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Według Wróblewskiego racjonalny prawodawca musi spełniać tylko minimalne wymogi

(posiadać pełną kompetencje ̨ językową̨, posiadać możliwie najlepiej uzasadniona ̨

wiedze ̨, przestrzegać zasady określonego systemu ocen moralnych), natomiast sama jego

racjonalność ma charakter wewnętrzny, to znaczy odnosi

się do prakseologii skutecznego działania prawodawczego.

Wróblewski J., Wybrane zagadnienia metodologiczne dogmatyki prawa, [w:] Wróblewski J.

(red.), Zagadnienia metodologiczne prawoznawstwa. Materiały z sesji naukowej, Łódź,

27–28 marca 1980 r., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa 1982.
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Zastosowania koncepcji racjonalnego prawodawcy: 1) wyjaśnianie intencji prawodawcy w

stanowieniu przepisów prawa umożliwiające ich dalszą interpretację; 2) rozwiazywanie

problemów dogmatycznych, zwłaszcza w przypadku sprzeczności i niezupełności systemu

prawa; 3) teoretyczny i idealny wzorzec dla rzeczywistego prawodawcy oraz prawnika.

S. Wronkowska, Prawodawca racjonalny jako wzór dla prawodawcy faktycznego,[w:] S.

Wronkowska, M. Zieliński (red.), Szkice z teorii prawa

i szczegółowych nauk prawnych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1990, s. 120–121.
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ii. Zasady wykładni prawa

Art. 87 Konstytucji RP:

1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są:

Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze

działania organów, które je ustanowiły,

akty prawa miejscowego.
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Trzy podstawowe rodzaje wykładni:

1) językową (literalna ̨) – odwołującą się do dosłownego brzmienia przepisu prawnego. Ma

ona co do zasady pierwszeństwo przed pozostałymi regułami wykładni;

2) systemową– polegającą na ustaleniu rzeczywistego znaczenia przepisów ze względu na

ich usytuowanie w systematyce wewnętrznej aktu normatywnego i wykładni w całej gałęzi

prawa,

a także ze względu na zasady systemu prawa lub zasady danej gałęzi prawa;

3) funkcjonalną – odwołującą się do celu regulacji oraz warunków,

w jakich norma prawna ma funkcjonować.
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Jeżeli rezultaty wykładni są sprzeczne, należy przyznać pierwszeństwo wykładni zgodnie z

dyrektywami preferencji:

1) pierwszeństwo przyznaje się wykładni językowej, a gdy ta prowadzi do niedających się

usunąć wątpliwości należy posłużyć się wykładnią systemową, a w dalszej kolejności

funkcjonalną;

2) od tej zasady można odstąpić tylko wtedy, gdy za odstąpieniem

od wykładni językowej przemawiają ważne racje systemowe

lub funkcjonalne.
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Oprócz powyższego wyróżniamy również inne rodzaje wykładni: 

1) autentyczną – dokonywaną przez organ, który ustanowił normę prawną;

2) historyczną – odwołującą się do poprzedniego brzmienia normy prawnej;

3) operatywną – dokonywaną na etapie stosowania prawa przez

np. sądy;

4) doktrynalną – dokonywaną przez przedstawicieli doktryny prawnej;

5) legalną – dokonywaną przez organ, który prawodawca wyposażył

w kompetencje do interpretowania prawa.
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Klauzula derogacyjna to norma prawna uchylająca akty prawne

lub poszczególne przepisy prawne wchodzące w skład tych aktów, stosowana w celu

uniknięcia sprzeczności lub kolizji w prawie.

W celu usunięcia wątpliwości co do obowiązywania przepisów prawnych stosuje się reguły

kolizyjne:

1) reguła hierarchiczna – norma hierarchicznie wyższa

(lex superior) uchyla sprzeczną z nią normę hierarchicznie niższą (lex inferiori);

2) reguła temporalna – norma ustanowiona później (lex posteriori) uchyla sprzeczną z

nią normę ustanowioną wcześniej (lex priori), pod warunkiem jednak, że norma

późniejsza ma nie niższą moc prawną niż akt wcześniejszy (L. Morawski, Wstęp

do prawoznawstwa, Toruń 2008, s. 63);

3) reguła merytoryczna – norma szczególna (lex specialis) uchyla sprzeczną z nią

normę ogólną (lex generalis).
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Przy stosowaniu reguł kolizyjnych należy mieć na uwadze,

że pierwszeństwo zawsze przyznaje się kryterium hierarchicznemu, natomiast w razie

kolizji pozostałych dwóch reguł rozstrzyga zasada, że norma późniejsza ogólna nie uchyla

normy wcześniejszej specjalnej.

https://www.ksiegarnia.beck.pl/media/product_custom_files/1/3/13663-egzamin-

na-doradce-podatkowego-pytania-otwarte-henryk-dzwonkowski-darmowy-fragment.pdf
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Czy w przypadku, kiedy następuje utrata statusu odpadu 
(art. 14 ustawy o odpadach) przedmiot ten lub substancja 

powinna być zgłoszona do REACH?

To zależy…

Zastosowanie znajduje zwolnienie z art. 2 ust. 7 lit. d rozporządzenia.



Dziękuję za uwagę
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Marcin Kaźmierski

Radca prawny

Biegły w zakresie ochrony środowiska

przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu
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